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 خطبه اول
الله الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه بسم

و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و نصّلی و نسّلم علی سیدنا و نبینا ابی 
 سّیما بقیة الله فی االرضین. القاسم المصطفی محّمد و علی آله االطیبین االطهرین و ال

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ »الله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه  1«َوأ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ ُه ِعَباَد اللَّ ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ

ِحیل ْقَوی 2َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
ا همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در این روز عزیز و شریف و در پایگاه جمعه و تقو

های زندگی سفارش در همه شئون و ساحت هاآلودگیبه تقوا، پارسایی، محاسبه و مراقبه نفس، دوری از گناهان و 
عمر برای کسب تقوا و صعود در  هایفرصتاز  برداریبهرهکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق و دعوت می

 مدارج تقوا عنایت و کرامت بفرماید.
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 جرائم  ترینشایعتصرف عدوانی در اموال دیگران از 
در مقدمه عرض کردیم در حدود ده پانزده جرم اول  .در اموال و حقوق مالی آنان بود الناسحقبحث ما در رعایت 

رف تصتصرف عدوانی در اموال و حقوق دیگران است. چند محور در قضایی و دادگستری مربوط به  هایپروندهدر 
ر یکی از پ که اختالس و تصرفات بدون اذن در اموال آنان است ،در اموال دیگران از طریق سرقتعدوانی جائرانه و 

اهی و گ کشدنمیهمه این موارد به دادگاه و دادگستری  اختالفات در محاکم قضایی است. تازه و ترین دعواهاپرونده
وجود  شکال کوچک و بزرگا دیگران در اموال دزدی و تصرف در ،. سرقتشودنمیکشف  اصالا در بعض موارد 

سانت به  کمکمو  دهدمی آب ازمینی دارد و آن ر .. گاهی تصرفات عدوانی بزرگی است و گاهی کوچک استدارد
 اردگذمی. یا وقتی که در کار اداری است ده دقیقه وقت را کم کندمیسانت از زمین همسایه به زمین خودش ملحق 

گاهی  که هاییمثالو انواع این  کندمی فروشیکم. در حال معامله است کندمیعدوانی  تصرف گیردمیآن پولی که 
در حقوق دیگران تصرف کرده  هستند وخیلی از جاها هم است که متوجه  .فهمدنمیهم  آدم که خودچنان ریز است 

 دقتهبرا  آدمو  را بلرزاند آدمچندین روایت خوانده شد که باید تن  . در خطبه سابقگرددبرمیو مال حرامی در زندگی 
 اموال دیگران وا بدارد. روایات بسیار عجیبی که در خطبه قبلی عرض کردم.  در احتیاطو 

 نکات تکمیلی در باب حقوق مالی
 .کنممیدر این خطبه نکاتی در تکمیل مباحث سابق عرض 

 ابواب فقهی در رابطه با حقوق مالی  سومیکبیش از  .1

در فقه امروز  داریم. هااینباب مثل طهارت، نماز، حج، زکات، خمس و امثال  ایخردهو   50دود در فقه ما که ح
 ر حالدشود و  باید کارفقه کتاب داریم که در فقه بیش از این ظرفیت وجود دارد که  اصطالحبهباب و  50بیش از 

از بحث ازدواج و دیات و عبادات و نماز و حج  زکات متشکل  و اندی کتاب فقهی که 50جموعه مکار هم هست. در 
یعنی بیش از بیست کتاب از ابواب فقه  هااینراهنمای زندگی یک مسلمان است بیش از ثلث  وو خمس هست 

که برای خود  طورهمانمربوط به اموال است. راه و رسم معامله و تجارت و تصرف در اموال یکدیگر است. خداوند 
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تمام برای اموال و حقوق مالی مردم هم  تأکید است به همان اندازه با ابرو و شخصیت او احترام قائل شده ،شخص
ست که اخداوند برایش تصویر کرده  ایدایرهاحترام قائل شده است. یعنی طبق آیات و روایات برای هر کسی یک 

از جمله اموال و حقوق مالی او در محدوده خط و ابرو و شخصیت او  ،عرض. جان، است این دایره دارای احترام
قرمزی است که خداوند قرار داده است. کسی نباید به اموال دیگران نزدیک شود غیر از مواقعی که فقه اجازه داده 

 سومیکاز  بیشباید این دایره را بسیار محترم بشمارید. این حرف شوخی نیست.  تاناقتصادی روابطدر  است. شما
ر فقهی ما در ارتباط با اموال یکدیگ از ابوابو بیش از بیست کتاب  سومیکاز احادیث و اخبار فقهی ما و بیش از 

شود. همین یک  هاایناست. اگر ما کمی دایره را در اموال مثل خمس و زکات و اموال عمومی ببریم شاید بیش از 
باید حرمت اموال حفظ شود و در روایات و احادیث متعدد  فرمایدمیسالم افظه خود داشته باشیم که اجمله را در ح

َکُحْرَمِة  ُحْرَمُة َماِلهِ »که:  است آمدهم ما وقریب به این مضمون حضرت محمد مصطفی )ص( و دیگر پیشوایان معص
 است. خداوند هاآناحترام اموال دیگران و مسلمانان مثل احترام خون  فرمایدمی .این جمله خیلی بلندی است 4«َدِمه

 طبق ضوابط باشد.  یک خط قرمز کشیده است و ورود به این دایره باید

تعدی به اموال دیگران و غصب بیان مرا برای  هاییعذابغیر از روایاتی که در خطبه قبل خواندم که خداوند چه 
این حجم از اخبار و احادیث  است. مسئلهکه مراجعه کنیم بخش زیادی هم در این  در اخالق اسالمی هم کرده است

ست که اگر قرار است وسواسی داشته ا این دهندهنشاناست.  مسئلهعظمت  دهندهنشاناخالقی فقهی  هایگزارهو 
رف اموال ال و تصباشیم نباید به پاکی و نجسی ببریم بلکه باید وسواس را روی رعایت مقررات الهی در کسب امو

 خود و دیگران قرار دهیم. 
 موازینی باشد که کلیت آن را عرض خواهم کرد. بر اساساموال در میان مردم باید  وبرگشترفتاین 

                                            
 11حسین بن سعید کوفی اهوازی، الزهد، ص  - 4
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 جواز تصرف در اموال دیگران راه های. 2

قانون اصلی در رابطه با  .این است که اموال دیگران محترم است شودمیمطلب دیگری هم که اینجا به آن اشاره 
اُس »و  5«اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإَلا َعْن ِطیِب َنْفِسهِ  َماُل  ََل َیِحُل » عدم جواز و حرمت است.تصرف در اموال دیگران   النا

ُطوَن  ْمَواِلِهم ُمَسلا
َ
سه یا چهار قانون. این روح  بر اساسانسان نباید وارد حیطه تصرف مال دیگران شود مگر  6«َعَلی أ

 .قانونی است که در شریعت ما استآن 

ین ی یکی از اسلطنت و تصرفات او شد مگر رو وارد حیطه، شودنمیصاحب مالی شد  کسی که به طریق مشروع
 محور:چهار 

 توافقیک: 
کنید اولین راه آن این است که  ورودعقد و معامله این یک راه است اگر شما بخواهید در اموال دیگران  ،عهد ،توافق

 بیع و اجاره و چندین عقد در بیع ما. غیرقانونی هایپیمانشد نه و پیمان شرعی و قانونی با دادوستدیک تجارت و 
 .شودمیانجام  مابینفیتوافق و عهد  بر اساسهایی است که دادوستداست که مبنی بر معامالت و 

 دو: طبق رضایت و اذن طرف
هبه یا مصالحه غیر معوضه  .نیست ولی طرف رضایت و اذن داده است دادوستدو معامله و  قراردادعهد و در مواقعی 

 این هم دقایق و ظرایف فقهی دارد. .رضایت داردبه این تصرف و  استکرده 

                                            
 33، ص 2قطب الدین راوندی، فقه القرآن، ج  - 5
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 حکم شرعی بر اساسسه: 
 شما این خطا رااگر  گویدمیشرع  .در جایی است که نه اذن طرف است نه معامله است اما حکم اولی شرعی است

ق آن مال را طب توانمیلذا  .قانون گذاشته استبرای آن انجام داده باشید ضامن هستید یا حقوق دیگری که شرع 
 .موازین شرعی گرفت ولو اینکه او راضی نباشد مانند ضمانت و تقاص

  قوانین حکومتی بر اساسچهار: 
لی و حاکم و تأییدمورد  اگر طبق قوانین درست و . این قوانینشودمیچهارم قوانین حکومتی مانند مالیاتی که وضع 

 .باشدمیشرع باشد یکی از طرق تصرف د ر مال غیر ولو بدون اذن طرف 
ا غصب که یکی از ابواب مهم فقهی م شودمیدرست است واَل غصب  مورد باشد چهاریکی از این  بر اساساگر 

 . پردازیممیبعد  هایدر خطبه شاءاللهاناست. اگر کسی غصب کرد با او چه باید کرد 
 در تمام شئون زندگی عنایت و کرامت بفرما. ت رااحکام رامین وفخدایا به ما توفیق رعایت 

َك بسم ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر  َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ْبَتُر الله الرَّ  7َواْنَحْر  ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ
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 خطبه دوم 

الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین بارئ الخالئق أجمعین ثّم الّصالة و الّسالم علی سّیدنا و بسم
اطمة فنبّینا و حبیبنا :أبی القاسم المصطفی محّمد و علی موالنا علّی بن ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة 

الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجّنة و علی أئمة المسلمین علی بن الحسین و محّمد 
بن علی و جعفر بن محّمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محّمد بن علی و علی بن محّمد و الحسن 

و  العباد و ارکان البالدبن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و أمنائک فی بالدک ساسة 
ابواب االیمان و أمناء الرحمن و ساللة النبین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم 

 اجمعین.

 توصیه به تقوا

َه َو ُقوُلوا َقْو » الله الرحمن الرحیماعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم ُقوا اللا ذیَن آَمُنوا اتا َها الا یُّ
َ
ِعَباَد  8«َلا َسدیداا یا أ

ُه َفَقْد ُنوِدَي ِفیُکْم  ُزوا َرِحَمُکُم اللَّ ه و مالزمة أمره و مجانبة نهیه و َتَجهَّ ِه أوِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ  اللَّ
ِحیل ْقَوی 9ِبالرَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  10َو َتَزوَّ

                                            
 70سوره احزاب، آیه  -8 
 321، ص 204البالغه )صبحی صالح(، خطبه سید رضی، نهج -9

 .35ـ سوره مائده، آیه  10
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ر همه شئون پرهیزگاری و رعایت تقوا د ،گرامی  نمازگزاران عزیز و خودم را به پارسایی خواهران و همه شما برادران
 .کنممیدعوت و سفارش  و احوال زندگی توصیه،

پارسا بیان  هایانسانامیرالمؤمنین )ع( در ادامه فرازهای زیبا و جذاب که در خطبه متقین و در تصویر سیمای 
ْکُر َو »باتقوا آن است که  وپارسا  هایانساندیگر  هایویژگیز که ا رسندمیفرمودند به این جمله  ُه الشُّ  ُیْمِسي َو َهمُّ

ْکر ُه الذِّ دغدغه و فکر او  کهدرحالی رساندمیانسان پارسا  دیگر ویژگی او آن است که روز را به شب  11«ُیْصِبُح َو َهمُّ
 هایانساناز احوال  یکیایناد خدا است. دغدغه او ی کهدرحالی کندمی آغازشکر خداوند است و صبح و روز را 

. آن است هکه روز او با نعم الهی سپری شد بیندمیو  افکندمینگاهی به پشت سر  رسدمیپارسا است که به شب که 
عمر و  لحظهیکخدا دست به دست هم داد تا روزی سپری شود  هاینعمت پایانبیالهی و زنجیره  هاینعمتهمه 

خدا تا ما نفسی بکشیم و  هاینعمت هایحلقهاز  نهایتبی ایزنجیرهیک از است پیوسته  ایحلقهما یک حیات 
در برابر چه دریای بیکران فضل و عنایت خدا  فهمیممی !یعنی چی؟ فهمیممیشویم.  مندبهرهاز حیات  ایلحظه

نگاهی  سدرمی. حاَل انسان در هر شبی که مکنیمیو حیاتی داریم و منفعتی کسب  کشیممی یتا نفس ؟!قرار داریم
 هایعمتنامروز سپری شد به بینهایت  آنچهدر بستر بخوابد تا ببیند تمام   خواهدمی کههنگامی اندازدمیبه پشت سر 

ِه َل ُتْحُصوها: »الهی وصل بود وا ِنْعَمَة اللا . یعنی دغدغه  و دهدمیاو فریاد شکر سر  هایسلولهمه  12.«َو ِإْن َتُعدُّ
 سر در بستر اآلنرا به من تقدیم کرد و ماندم و مد و روزی ر در پیشگاه خداست. این بینهایت آشکاو تمام فکر 
دا گاه خپیشبه. هم عرض سپاس کندمی معاتبهاست که در پایان روز محاسبه و  آمدهدیگر هم  درجاهایگذاشتم. 

که چگونه راه را بپیماید. سر از  فهمدمی آدماین  وقتآن .پری شدسکه چطوری  کندمی ایمحاسبهو هم  کندمی
یی یک شکوفاو روز با یاد خدا. این یاد خدا روحیه و نشاط و شادابی  آغازو دارد  آیندهنگاه به  داردبرمیخواب هم که 

و دغدغه  ن روز هم  شده است که در پایا . چه موقعیکنممی. ما با این فاصله داریم. خودم را عرض دهدمیمعنوی 

                                            
 305، ص 193البالغه )صبحی صالح(، خطبه ـ سید رضی، نهج 11
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این ندای جمعه و پیام هر هفته جمعه  .ما با این فاصله داریم ؟خدای مهربان باشد با یاد روزمان آغازما شکر باشد و 
 ببر. پیشبهیا دست ما را بگیر و د راین مسیر اطی کنیم.خد . تالش کنیم این مسیر رااست

 هامناسبت

 کنم:عرض می وارفهرستچند موضوع است که به 

ینب کبری )س(. 1  منادی غیرت و عزت حضرت ز

. همه ما با آن زندگی سراسر نور و کرامت و کنممیمیالد حضرت زینب کبری )س( را تبریک و تهنیت عرض 
شجاعت و مقاومت در راه خدا آشنا هستیم. زینب کبری این بانوی بزرگ اسوه قهرمانان عالم است. الگوی همه 

نب .زیاندکردهود خود را تقدیم جت مردم همه وو برای خدا و سعاد اندساییدهدا است که سر به آستان خمردان و زنانی 
زنان در اسالم زینب قهرمانی است که در دامن فاطمه تولد یافت و در خانه  یالگو .است و نمونهکبری چنین الگو 

بود و راهنمای امت و در پایان کار هم در آن  فداکاری شیر زن (ع)رشد پیدا کرد و در کنار حسن و حسین  (ع)علی 
 شد. به مدالی مزینبه تعریف حجت خدا نهایت قهرمانی را از خود نشان داد و پیشانی نورانی او  سوزجانحادثه 

هِ »حضرت امام سجاد )ع( فرمود:  ْنِت ِبَحْمِد اللا
َ
َمةٍ  َغْیُر  َعاِلَمة   أ َمةٍ  ُمَعلا این از باَلترین . ایدشنیدهبارها 13«َفِهَمة  َغْیُر ُمَفها

فرمود که دانشمندی هستی که استادی از این عالم  (ع)زینب کبری است که حجت خدا و امام سجاد  هایمدال
نداشتی؛ هوشمند بدون مربی یعنی وصل به عالم دیگر بودن. این باَلترین مدال معرفت حضرت زینب کبری است 

در  گاهیتکیههیچ  کهدرحالی. بود که اسیری در چنگال دشمن بود ایلحظهو باَلترین مقام شجاعت زینب کبری 
عالم نداشت مثل شیر خروشید و در برابر دشمن موضع گرفت.انسانی که هیچ پایگاه مادی دیگری نداشت مثل یک 

و  نقهرمان قد برافراشت و لب به سخن گشود و دشمن را اسیر سخنان قهرمانانه خودش کرد. درود بر شما زنا
راهنمایان حرکت و سعادت ما هستند. این  هااین. ورزیدمیمردانی که به این خاندان و به این الگوهای بزرگ عشق 

                                            
 164، ص 45عالمه مجلسی، بحاراَلنوار، ج  - 13
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. آن سخنان واَل را فرمودنددی  19است که در سخنرانی  الگوی بزرگ است که امروز در دامن خود رهبری پرورانده
ایشان ندای زینبی سر دادند. . آموختندرا از سالله خودشان  ت. امام، رهبر و ملت بزرگ ما ایناین سخن زینبی اس

 شانیسخنراندر و یزید در جا نزد و فریاد برآورد. مقام معظم رهبری  عبیداللهاین تجلی آن ندایی است که در مجلس 
ریکا را تاریخ ام ایهتحریم ترینسختبا بیان بنده ـ که ما  البتهـ اندکردهچند بار اعالم  رسماا  هاآمریکایی :فرمودند

بی و نیبا همت این ملت زتعابیر بنده است ـ  هاایناما به فضل خدا ـ  گوییدمیبر ملت ایران تحمیل کردیم. راست 
 تاریخ را از این ملت خواهید دید انشاء الله )تکبیر( هایشکست ترینسختعاشورایی 

 شهرستان هایپروژهگرامیداشت روز پرستار و انتظار از مسئوالن برای اتمام . 2

رایط ش ترینسختو به همه پرستارانی که در  داریممیبه همین مناسبت روز و هفته پرستار داریم که آن را گرامی 
و امیدواریم که در  ستاییممیر ا  هاآنو خدمات  گوییممیهستند تبریک  هاآنهمراه  و در کنار   هامریضزندگی 

برای کسانی که در مسیر بهداشت و درمان تالش همچنین  باشند. هامریضدر کنار  شناسیوظیفهنهایت مهربانی و 
 هایسالهم بروم. ما در قلمرو بهداشت و درمان در طول  ایحاشیهتوفیق داریم. به همین مناسبت  آرزویکنند می

دام اولین کسانی که اق. در این زمینه ایمداشتهدر منطقه و شهرمان  گیریچشمبسیار  هایپیشرفتپس از انقالب 
 واهمخنمی دادند که هاییرقمعدد و  امگرفته تازگیبهبهداشت و درمان گزارش جدیدی که از  .کردند خود مردم بودند

است  بوده اندیشنیکبا خیرین و مردم  هادرمانگاهبیمارستان و  ریزیپایه این است که دهندهنشان هاآن. عرض کنم
با کمک خیرین انجام شده است. یعنی همان اندازه  هادرمانگاهدر بیمارستان و  پروژه هادهو در ادامه و تکمیل هم 

ت و درمان و شبهداهستیم در مقوله  هاپروژه و خیری در شاهد میلیاردها هزینه مردمی وپرورشآموزشمقوله  که در
لف نظام و دولت هم کمک کرده است. تو در مسائل مخ هاآنشاهد هستیم. البته در تکمیل  طورهمین هابیمارستان

که مسئوَلن محترم داشتند و توجهی که  هاییپیگیریاخیر با  هایدورهمتعددی پیش رفته است در همین  هایطرح
هم در حال انجام است. ضمن تقدیر  اآلنی انجام شده است و هایپروژهو  هاطرحم پزشکی داشته است ودانشگاه عل

 باید اذعان کرد که در دست اقدام است یهایپروژهو هم چند  شانقبلی هایکمک به خاطرو تشکر از خیرین و مردم 
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الله  مجزا ک اندکردهکمک مختلف  سطوح درو خیرین محترم  اندبودهپیشگام  گوناگون هایعرصهمردم میبد در  که
 خیرا.

اقداماتی که  مرغعلی هم سپاسگزاریم. نشگاه علوم پزشکیدا ا زو  کنیممیری تشکر یمسئوَلن و عزیزانی که پیگاز 
ی هاییگالیهانجام شده است توسط مسئوَلن، نماینده محترم، فرماندار محترم و مسئوَلن بهداشت و درمان   .مدار

ن خیری .کنممیمرتب هم دریافت  هایگزارش .دیگر از بیمارستان بازدید داشتم باریک به نظرممن ایام عید و 
 اما دانیممیرا  هااینهمه و هم داریم  ایبودجهه این است که گرچه مشکالت و گالی کنندمیهم مراجعه  گذارسرمایه

 زیادالاحتمبهو  رفتمیانتظار  ن طوری کهخیری را معطل نگه داشته است و آ چند طرحم پزشکی این ودانشگاه عل
گالیه را دارم و امیدواریم که در این طرف سال  ستند کمک کنند کمک نشده است لذا من از زبان مردم اینتوانمی

 مسئوَلن با توجه به مجوزها و دستوراتی که گرفته شده است بیایند و این چند پروژه را تکمیل کنند. )تکبیر(

 .احساس نشود مسئلهداشته باشند تا نیاز به طرح عمومی  مسئلهَلن توجه کافی به این وامیدواریم که مسئ

 در کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیاتپیشگامی مردم . 3

 دیروز از استان و شهرستان گزارشی دادند. .عتبات عالیات هر استان و شهرستان استبازسازی موضوع دیگر ستاد 
مردم ما در انقالب و عزاداری و حماسه عاشورایی حضور  که طورهمان .فرصت نیست من تفاصیل آن را عرض کنم

هم در شهرستان و مشرف عتبات  هایحرمو کمک به بازسازی مراقد و )ص( ندان پیامبر فعال دارند در عشق به خا
تان و شهرستان است تشکر در این زمینه از مردم و ستادهایی که در اس. شودمیکمک میلیاردها هم در استان ساَلنه 

اهی . توجه داشته باشیم گکنندمیدوستان خیلی با عنایت و دقیق در جای خود خرج  که کنیممیهم  تأکیدکنیم و 
 ؟ما این پول را در کشور دیگری هزینه کنیمکه چرا  کنندمیشبهه افکنی 

 لیات وابسته به شیعیان استما کشورهای واحدی هستیم همه مراقد و عتبات عا باید در پاسخ این شبهه گفت که
منافع  الباا غکه  کنندمیبسیار دقت  هاآنر هزینه انقالبی و اسالمی ما است و د ،ایران بزرگ یعیانگاه اصلی شکه پای
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از نظر مادی هم خیلی دقت دارند که  . از نظر معنوی که جای خود داردگرددبرمیهم گاهی به کشور  هاآناقتصادی 
مهم آن  .نگاه کرد هاشبههبنابراین نباید به این  .و اقدامات تولیدی در ایران انجام شود تولید شغلتا امکان دارد در 

 هایکمکاین امر پرداخت. لذا مردم هم  ایران در منطقه و جهان است که باید به و جایگاهارزش انقالبی و معنوی 
 .داد  نجف و سامرا هست ادامه خواهد جدیدی که در کربال، هایرواقو  هاصحنخود را برای تکمیل 

 

 انقالب اسالمی سارسایهرشد و تعالی کشور در . 4

الله یک و انش رسیممیبه بهمن  تدریجبهلگی انقالب که انقالب یک فصل نویی است. در این چهل سا چهل سالگی
 را شاهد خواهیم بود.و پرشکوه  نظیرکمراهپیمایی 

در همه را هم کنار گذاریم انقالب اسالمی و کالم اسالمی  ت و تمدن سازیباید توجه کنیم که اگر همه معنوی
به است. مبادا کسانی  آوردهدر منطقه و جهان برای کشور ما در این چهل سال به ارمغان  مهمی هایرتبه هاشاخص

 اا حتمکه است  تأکیدوظیفه حساس دولتمردان مورد و  را قبول داریم هاآنکه و درد سخت محرومان مشکالت  خاطر
را از دوش مردم بردارند اما این موج نباید ما را از آن  هاسختیبار سنگین گرانی و و باید بیش از این حرکت کنند همه 

و ظاهری غافل کند. از سوی دیگر ما یک پیشرفت  یمادی و شکل هایپیشرفت هایشاخصین همه دستاورد در ا
از کشورهای نمونه  آزادیما در حوزه استقالل و  .که داستان دیگری است ایمداشته کشورمانتعالی و معنوی در 

 .هستیم

گاه ن: در در همین سخنرانی اخیرشان به نکته بسیار راهبردی اشاره فرمودند ایخامنهمقام معظم رهبری حضرت امام 
اسالمی فراتر از این تحوَلت  بلندی در پیش رو است. انقالب هایو گامتمدنی چهل سال یک گام است 

ن آدر  و کندمیندتری در عالم دنبال یک نگاه بل ،هاآنبر همه  تأکیدتوسعه و پیشرفت و با  هایشاخصدر 
گاهیاین ملت دارای  .نگاه ملت ایران پیشگام است شما مردم  .رودمی پیشبهو فهم است و در آن مسیر  آ
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 ،در این راه باید مقاومت خرج داد .ایدگشودهملتی هستید که راهی نو به روی عالم  .تمدن سازی هستید
ضور ح در میدانزینب گونه  و از هجمه دشمنان نباید ترسید ،عمل کردنقالبی ا ،هوشمند بود ،پایداری کرد

این ملت را به اوج عظمت و  .برای این ملت داشته است بزرگدستاورد  1000چهل سال انقالب در  .داشت
بر  دتوانمیاین ملت نشان داده است که .ست و باید خداوند کمک کنداراه  آغازاما در  .افتخار رسانده است

 بلند حرکت کند. هایآرمانعبور کند و به سمت آن  هالغزشو از همه  یدآشکالت فائق همه م

 

 انقالب اسالمی ایران داروامو  دارسهام. میبد 5

و مناطق  هااستانست که میبد در این چهل سال انقالب همه حیات خود را بازیافت. همه شهرها و انکته اخیر این 
و مردم عزیز ما در  که با حضور ملت عزیز دانندمید و اندی سال قبل را به یاد دارنان که چهل نیستند. آن طوراین

میبد از لحاظ رشد و توسعه  اندکردهکه در دوره مقدس  هاییفشانیجانقبل از انقالب و  هاسالمیبد در انقالب از 
 . انقالبی که مال خود شما است. استانقالب  داروام

 ،گاز ،برق ،آب ،عمران شهری و روستایی ،انسجام شهری ،تقسیمات کشوریشما  . اگر فراموش نکنیمگذشته را 
سال را جلو  45 هایشاخصتمام این  و کشاورزی و تاریخی آثار ،صنعت ، بهداشت و درمان،جاده ،مخابرات

حاظ ست که از لاروز یک شهر نیرومند و قوی کرده انقالب شما میبد را ام .بگذارید تقریبا ما در نقطه صفر بودیم
صنعت و  ،راه و جاده ،انرژی هایحامل ،توسعه هایزیرساخت، انسجام و عمران شهری، مات کشورییتقس

ودیم و د بچند درص گوییممین هاایندر تمام  و فرهنگی شهری هایزیرساختکشاورزی و  ،و ماشینی دستیصنایع
 مایل به صفر بود.  هااینمیبد تقریبا در اکثر اذعان داریم که  مسئلهاما به این  درصد هستیمچند  اآلن

شهری که پیشگام حضور در انقالب بود و بعد در همه مراحل انقالب حضور  ،شهر انقالب ،شهر میبد شهر اسالم
هم دارد که همه باید آن را دنبال کنند. میبد  هاییکاستیداشت و امروز میبد در اوج عظمت و افتخار است و البته 
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هم وامدار انقالب اسالمی  .و حضور قوی داشته است فشانیجانانقالب اسالمی است و به سهم خود  اردسهامهم 
 است و امیدواریم این راه را با قدرت ادامه دهد انشاء الله.

 دعا

وفیق تنسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم اَلعظم اَلعز اَلجل  اَلکرم یا الله و... یاارحم الرحمین، اللهم ارزقنا 
ة و عرفان الحرمة، اللهم انصر اَلسالم و اهله و اخذل الکفر و اهله، ی هاخدایا دل الطاعة و بعد المعصیة و صدق النی 

ما را به انوار قرآن و عبادت و دعا روشن بفرما، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا 
ونق بخشیدن به مساجد توفیق روزافزون عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، و نیایش و زنده داشتن یاد خدا و ر

توبه، انابه و عبادات ما را مورد لطف و کرمت خود قرار بده، گناهان ما را ببخش، ما را از شر وساوس داخلی و 
یمان و افتخار برسان، همه ها را از جامعه ما دور بدار، نسل جوان ما را به اوج عزت، ابیرونی محافظت بفرما، آسیب

ویژه اسرائیل غاصب را از سر همه مرتفع بفرما، مخاطرات را از کشور و امت اسالم دور بدار، شر دشمنان اسالم به
ها را به خودشان بازبگردان، ما را از همه خطرات مصون بدار، باران رحمت و ها و تروریستها، داعشیشر تکفیری

ما، مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع بفرما، مسئوَلن ما را به انجام وظایف، خدمات صادقانه برکاتت را بر ما نازل بفر

مریضان ما، مریضان مدنظر و جانبازان را شفا کرامت بفرما، مسلمانان مظلوم بحرین،  ،شان آشنا و موفق بدارو الهی

را نجات کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان یمن، عراق، سوریه، میانمار و دیگر مسلمانان مظلوم در اقصا نقاط جهان 
ما، درگذشتگان از این جمع و تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان اسالم و 

الملل اسالمی شهدای این جمع و امام انقالب اسالمی، شهیدان دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و مقاومت و بین
همه ایام سال مصون بدار، توبه و انابه و عبادت ما را قبول یای خودت محشور بفرما. ما را از گناهآنشهدا را با اول

بفرما، این عید را برای عمه امت اسالمی مبارک و میمون بفرما، سالم ما را به امامان و موَلیمان حضرت ولیعصر 
 )عج( ابالغ بفرما.
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ِحیِم ُقْل ُهَو بسم ْحَمِن الرَّ َحٌد  الله الرَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ  14اللَّ
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